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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Het monitoren van de abiotische factoren in een gebied is één van de vereisten voor 
de monitoring van zowel Habitattypen (HT) als beheertypen (BT) zoals vermeld in de 
‘Werkwijze monitoring en beoordeling NatuurNetwerk en Natura2000/PAS’ (hierna 
Werkwijze). De factoren die gemonitord moeten worden zijn: 
 

a. pH (pH-H2O, dan wel afgeleid uit vegetatie) (voor HT en BT) 
b. Grondwaterstand, afhankelijk van SNL-type GVG en/of GLG (voor HT: vooral 

GVG en BT: afhankelijk van SNL-type GVG en/of GLG 
c. Voedselrijkdom (voor HT en BT) 
d. Stikstofdepositie (voor HT) 
e. Zoutgehalte (voor HT) 
f. Overstromingstolerantie (voor HT) 

Deze factoren moeten middels een kaart inzichtelijk worden gemaakt en vlakdekkend 
worden afgebeeld. De monitoringsgegevens van de abiotische omstandigheden voor 
de Habitattypen en Beheertypen wordt als deel van de input gebruikt voor veel ver-
schillende natuurdoelen. Ze leveren informatie voor (internationale) natuurrapporta-
ges zoals artikel 17 Habitatrichtlijn Habitattypen, Natura 2000 beheerplannen, PAS, 
SDF, beheerplannen van TBO’s, en Voortgangsrapportage Natuur.  
Het onderdeel abiotiek is uiteindelijk een integraal onderdeel van de Rekenmodule 
Natuurkwaliteit. 
 
Er bestaan verschillende manieren om de genoemde abiotische waarden in een ge-
bied in beeld te brengen. Dat kan door direct vast te stellen (meting) of door benade-
ring (modellering). 

• Abiotische waarden kunnen ‘direct’ in het veld worden gemeten, bv. aan de 
hand van peilbuizen of watermonsters. Daarbij is het van doorslaggevend be-
lang om precieze meetprotocollen te hanteren zodat onweerlegbaar vaststaat 
hoe een factor is bepaald. Bijvoorbeeld: je kunt niet zeggen dat je “de” pH 
gemeten hebt in een gebied: er is een pH-H2O, een pH-KCl, een pH-NaCl en 
dan zijn er nog verschillende manieren waarop je aan het vocht bent geko-
men dat je hebt gemeten (b.v. direct / (cupjes-methode”/ etc.). 

• Een ‘indirecte meting’ is ook mogelijk. De abiotische omstandigheden zijn 
namelijk ook af te leiden van de aanwezige vegetatie in een gebied. Planten-
soorten hebben een voorkeur voor een bepaalde range van b.v. pH, en zijn 
daarmee een indicator voor de zuurgraad ter plaatse. Vegetatieopnamen en -
karteringen kunnen zo worden gebruikt. 

• Met verschillende applicaties kan daarmee berekend worden hoe de abioti-
sche condities er voor dat gebied uit zien.  

 
Provincies hebben begin 2014 tijdens het PCO (Provinciaal Coördinatoren Overleg) 
gekozen om Iteratio te gaan gebruiken. Iteratio is standalone Access Database appli-
catie. Deze tool is ontwikkeld door Jan Holtland, (Staatsbosbeheer). Bij het beschik-
baar stellen van deze rekentool kwamen er uit verschillende hoeken (waaronder pro-
vincies) vragen naar aanleiding van deze applicatie.  
 
Er bleek geen onderzoek te zijn gedaan naar rekentools die door andere partijen zijn 
ontwikkeld en ook zijn beschikbaar zijn voor provincies en ook al worden gebruikt. 
Het was niet duidelijk wat de mogelijkheden van deze applicaties zijn. Ook waren de 
vragen van meer fundamentele aard: of je met een rekentool überhaupt een beteke-
nisvolle ecologische waarde kunt berekenen.  
 

1.2 Doelstelling 
Dit onderzoek inventariseert actuele en beschikbare applicaties die zijn ontwikkeld om 
de abiotische omstandigheden in een gebied te berekenen uit vegetatie-opnamen, en 
hoe deze zich met elkaar verhouden. 
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Ook is onderzocht met welke mate van nauwkeurigheid de diverse rekenmodellen de 
abiotische factoren kunnen benaderen. 
Tenslotte worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de verdere ontwikkeling van 
een dergelijk instrument. 
Tenslotte is een niet onbelangrijk aspect van het project om van elkaar te kunnen 
leren en inzicht te krijgen in elkaars systeem. 
 

1.3 Scope van het onderzoek 
Dit onderzoek is een inventarisatie van reeds bestaande applicaties en de mogelijk-
heden die deze applicaties hebben. Er wordt geen nieuwe applicatie ontwor-
pen/ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij zijn de vereisten zoals genoemd in de Werkwij-
ze. 
 
Het gaat hier om applicaties die over de volle breedte van ecologische omstandighe-
den voor alle habitat- en beheertypen moeten kunnen opereren. Er zijn modellen die 
gespecialiseerd zijn op slechts enkele typen; of modellen die niet publiek beschikbaar 
zijn/kunnen worden gemaakt; of modellen die uit omgevingsfactoren de abiotiek voor 
vegetaties afleiden – deze zijn allen niet in dit onderzoek opgenomen.  
 
Van de resultaten van de applicaties kunnen punt- of vlakdekkende kaarten worden 
gemaakt. Daar waar kaarten zijn gemaakt is gebruik gemaakt van de reeds bestaan-
de GIS-mogelijkheden. Er is niet gekeken naar de wijze hoe de resultaten worden 
omgezet naar een vlakdekkende kaart.  
 
Om een applicatie die de abiotische omstandigheden berekend bestendig te maken 
voor gebruik door provincies, moet deze kunnen worden doorontwikkeld als onder-
deel van de Rekentool Natuurkwaliteit. 
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Figuur 1: Overzicht van vereisten en methoden voor het onderdeel Abiotiek en de 
onderzochte rekenmodellen.  

a) Ellenberg (middels SynBioSys) (Stephan Hennekens Alterra) 
b) ESTAR (Flip Witte, KWR Watercycle Research Institute) 
c) INDICA (Camiel Aggenbach en Edu Dorland, KWR Watercycle Research Insti-

tute) 
d) Iteratio (Jan Holtland, Staatsbosbeheer) 
e) Abiotic Indicatorvalues (AI, Wieger Wamelink, Alterra) 
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2 Methode  

2.1 Inventarisatie en Enquête 
De volgende applicaties zijn meegenomen in de inventarisatie:  
 

a) Ellenberg (middels SynBioSys, Stephan Hennekens Alterra) 
b) ESTAR (Flip Witte, KWR Watercycle Research Institute) 
c) INDICA (Camiel Aggenbach en Edu Dorland, KWR Watercycle Research Insti-

tute) 
d) Iteratio (Jan Holtland, Staatsbosbeheer) 
e) Abiotic Indicatorvalues (AI, Wieger Wamelink, Alterra) 
f) Waternood (Han Runhaar, KWR Watercycle Research Institute) 

Waternood is alleen meegenomen in de enquête, en is vooral geschikt om aan de 
hand van bepaalde abiotische omstandigheden te kunnen bepalen welke vegetatie 
waarschijnlijk in een gebied voor kan komen. Dit is dus een geschikte applicatie bij 
natuurontwikkeling, bv. op vrijgekomen landbouwgronden. De applicatie die wij zoe-
ken moet echter het tegenovergestelde kunnen. Waternood is daarom niet verder in 
deze inventarisatie meegenomen. 
 
De rekentools zijn aan de hand van een aantal stappen geïnventariseerd:  
 

1. Enquête; vergelijking van de rekenmodellen middels een vragenlijst. 
2. 1ste bijeenkomst, doorrekening van eerste dataset. 
3. Theoretische analyse van applicaties door statisticus prof. Cajo ter Braak.  
4. 2de bijeenkomst, doorrekening van tweede dataset. 
5. Conclusies 
 

Alle bovengenoemde partijen zijn geïnterviewd middels een vragenlijst (Bijlage 1). De 
vragenlijst is in samenwerking met systeemarchitecten opgesteld en bevat zowel 
inhoudelijke als technische vragen. Zo is bijvoorbeeld gevraagd naar de berekende 
abiotische parameters, welke input benodigd is en welke output wordt gegenereerd.  
 

2.2 1ste bijeenkomst, eerste data-analyse 
Voor de eerste bijeenkomst, waar alle partijen aanwezig waren, werden aan de hand 
van één dataset door alle applicaties dezelfde abiotische indicatiesberekend11. De 
dataset hiervoor was beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer (SBB) en bestond uit 
vegetatieopnamen en geo-informatie van het gebied De Bruuk. De set bevatte data 
uit 3 opeenvolgende jaren (3 momentopnamen). Op die manier is een soort “tijds-
reeks” gegenereerd waarmee de patronen van de verschillende momentopnamen 
vergeleken konden worden. Verschillen in abiotische omstandigheden van het gebied 
werden zo over onderzochte 3 jaar inzichtelijk. De resultaten van alle applicaties zijn 
met de kaartenmodule van de tool Iteratio verwerkt tot kaarten. De resultaten van de 
geïndiceerde opnamen zijn door de tool per vegetatievlakje gemiddeld en met deze 
uitkomst is het vlakje als geheel geïndiceerd. De resultaten en kaarten zijn met el-
kaar vergeleken, en ook aan de hand van expert judgement van dat gebied. Tijdens 
de werksessie is deze werkwijze niet verder onderzocht en er is ook geen oordeel 
over geveld. 
Ook is er voor elke applicatie een stroomdiagram gemaakt, die schematisch weer-
geeft hoe de stroom van gegevens door de applicatie is. De resultaten van alle appli-
caties zijn met Iteratio verwerkt tot kaarten. Tijdens de bijeenkomst zijn de verschil-
len besproken.  
 

 
1 Aangezien Iteratio een SBB-applicatie is en de Bruuk ook een SBB gebied, is –om de schijn van beïnvloeding 

te voorkomen- de berekening met Iteratio uitgevoerd door BIJ12 en niet door SBB. 
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2.3 Theoretische analyse door prof. Cajo ter Braak (Wageningen Universiteit) 
Alle applicaties hanteren een statistische methoden om van de vegetatieopnamen tot 
abiotische gegevens te komen. Voor een objectieve analyse van deze methoden heb-
ben wij, na instemming van alle partijen, biostatisticus Cajo ter Braak gevraagd om 
de methoden theoretisch te toetsen en hierover te rapporteren. Voor deze analyse 
zijn voor de verschillende applicaties de bijbehorende documentatie, indicatielijsten 
en stroomdiagrammen beschikbaar gesteld. 
 

2.4 2de bijeenkomst, tweede data-analyse 
Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten besproken van een tweede analyse met 
een onafhankelijke dataset van onderzoeksbureau B-ware. De dataset is door alle 
applicaties doorgerekend voor de abiotische factoren pH, GVG en Trofie. Deze dataset 
bevatte: 

• 413 opnamen uit veel verschillende gebieden in geheel Nederland waar re-
centelijk geen ingreep heeft plaatsgevonden 

• Veld-pH gegevens van de opnamen, aangeleverd in pH-NaCl. 
 
Er waren in deze dataset geen veldgegevens beschikbaar voor GVG en Trofie. Daar-
om kon er geen validatie (vergelijking uitkomsten met veldwaarnemingen) plaatsvin-
den voor deze factoren Tevens is er voor gekozen om geen tijdsreeksanalyse te doen 
voor deze dataset. 
 
Voor het doorrekenen van GVG en Trofie is de hele dataset gebruikt en de volgende 
leidraden: 
 
Trofie 

• Uitkomsten van de gehele dataset onderverdelen in klassen volgens Werkwij-
ze Monitoring en Beoordeling Natuurkwaliteit (zie Werkwijze, betreffende on-
derdelen abiotiek2).  

GVG 
• Uitkomsten van de gehele dataset onderverdelen in klassen volgens Profie-

lendocument en voor de Habitattypen3.  
 
Zuurgraad 

• Voor pH is een andere methode gevolgd: Van de pH waren wel veldgegevens 
beschikbaar. Voor het doorrekenen van pH en deze te valideren aan veldge-
gevens is door Flip Witte (ESTAR) een methode voorgesteld. Deze methode 
wordt hieronder besproken (ter verduidelijking, zie Figuur 2). 

  

 
2 Zie http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/monitoring-en-natuurkwaliteit/uitgangspunten-

monitoring-natuurkwaliteit/ 
3 Zie: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/fielen/habitattypen/Leeswijzer 

%20N2000%20profielendoc%202014.pdfpro 
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Figuur 2: Methode van vergelijking tussen de applicaties voor pH, GVG en Trofie. 
 

1. De dataset van B-ware is door BIJ12 random opgesplitst in 2 delen, set I 
(Training/Kalibratie set) bestond uit 207 opnamen, set II (Validatieset) uit 
206.  

2. De gemeten veldwaarden van beide sets zoals gemeten door B-ware zijn ook 
naar alle partijen gestuurd (hier is afgeweken van de methode van Flip, voor-
stel van om alleen veldwaarden van kalibratieset in eerste instantie door te 
sturen). 
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Iedere partij berekende met hun model voor de trainingsfase op basis van de opna-
men in Set I – hun eigen indicatiewaarden voor pH. De zuurindicatie uit het model is 
uitgezet tegen de daadwerkelijke veld-pH (aangegeven als z-pH) behorende bij Set I, 
zoals aangeleverd door B-ware. Dit levert na het toepassen van een lineaire regres-
sievergelijking op: Y=aX+b. 
 

3. Iedere partij gebruikte vervolgens voor de validatiefase de andere helft van 
de opnamen – Set II, en berekende opnieuw met hun eigen model de eigen 
indicatiewaarden voor pH. 

4. De formule die verkregen was in stap 3 is nu gebruikt om vanuit de pH die 
berekend was in stap 4 (middels de validatieset) – de “oorspronkelijke” pH, 
zoals die gemeten zou moeten zijn in het veld (“terug”) te voorspellen.  

5. Daarna zijn deze “terug voorspelde” pH-waarden (aangegeven als: voor-
speld/expected) uitgezet tegen de gemeten veld-pH (aangegeven als: waar-
genomen/observed) behorende bij Set II, zoals geleverd door B-ware. Hierop 
is opnieuw een lineaire regressievergelijking toegepast.  

6. Hiervan zijn de R2 en RMSE bepaald. Deze zijn gebruikt als maat voor de ac-
curaatheid waarmee een model in staat is om de werkelijkheid te benaderen. 
Naarmate de R2 hoger is en de RMSE kleiner, des te nauwkeuriger de voor-
spelling van de abiotische tool de werkelijkheid weergeeft 

 
De indicering van de pH in een gebied moet volgens de Werkwijze in pH-H2O. De 
veld-pH waarden zijn door B-ware aangeleverd in pH-NaCl. Daarnaast hebben de 
applicaties verschillende wijze van pH-output, variërend van pH-NaCl, pH-KCl en pH-
H2O en Ellenbergwaarden. Door de gevolgde procedure van de vergelijking van de 
berekende zuurindicaties en veld-pH, hebben deze verschillen geen effect op het uit-
eindelijk resultaat van de nauwkeurigheid van de voorspelling. 
 
De kalibratieset van de rekentool ESTAR is door de partij berekend in een exponent-
iele functie. Deze validatie is echter uitgevoerd in een lineaire functie en daarom ver-
gelijkbaar met de andere modellen. 
 
Twee modellen hadden te maken met beperkingen die werden opgelegd door de aard 
van de dataset: 

• Iteratio: 
o De dataset bevatte een aantal vegetatieopnamen dat al eens door het 

systeem Iteratio is gebruikt. Voor Iteratio is de exercitie dan ook toe-
gepast met een beperkte set waar deze eerder gebruikte opnamen 
zijn uitgehaald. Voor de vergelijking met de andere rekenmodellen is 
uitsluitend gebruik gemaakt van deze verkleinde dataset. Later is de 
berekening ook nog een keer uitgevoerd met de gehele dataset. Het 
model heeft dus geen gebruik gemaakt van reeds bekende gegevens 
en is dus ook niet geoptimaliseerd voor deze test.  

o Ook werkt Iteratio met verschillende indicatielijsten ten behoeve van 
de diverse fysisch geografische regio’s. Aangezien de opnamen ge-
anonimiseerd waren, zijn door SBB de fysisch geografische regio’s 
alsnog toegekend op basis van de coördinaten die aanwezig waren in 
de database en het opmerkingenveld. 

• INDICA; 
o Ook dit systeem ondervond ook een beperking , doordat niet in alle 

vegetatieopnamen indicatorsoorten voorkwamen waarvoor dit sys-
teem indicatiewaarden heeft. Voor die opnamen zijn door INDICA 
geen indicatorwaarden berekend.  

 
Naast de pH zijn ook berekening uitgevoerd voor de trofiegraad en GVG. De dataset 
beschikte niet over veldgegevens van deze twee factoren. Van de uitkomsten zijn 
daarom alleen wat histogrammen gemaakt en deze zijn onderling vergeleken. 
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3 Resultaten 

3.1 Enquête 
De resultaten van de enquête zijn terug te vinden in Bijlage 1 van dit rapport en heb-
ben vooral een beschrijven en documenterend karakter. 
 
Belangrijkste punten 

• Alle applicaties kunnen een waarde berekenen voor zuurgraad, grondwater-
stand en trofie. De wijze waarop deze worden weergegeven is echter verschil-
lend. 

• AI, Ellenberg, ESTAR en Iteratio geven een zoutindicatie, de andere 2 sys-
temen niet.  

• Iteratio is in staat om via een kaartenmodule een vlakdekkende kaart te ge-
nereren, SynBioSys kan met GIS ook tot een indicatiekaart komen. INDICA 
levert een puntenkaart.  

• Stikstofdepositie, een vereiste voor Natura 2000 – gebieden, kan alleen wor-
den berekend via de tool AERIUS. Dit valt daarom buiten het bestek van deze 
vergelijking.  

• Geen van de rekentools kan gegevens voor de overstromingstolerantie bere-
kenen.  

• Alle applicaties werken met vegetatiegegevens uit Turboveg.  
• De rekenmethoden van zowel AI, Ellenberg, INDICA zijn beschikbaar via 

SynBioSys, maar zijn in principe op zich zelf staande modules. ESTAR en Ite-
ratio zijn losstaande systemen. KWR heeft er voor gekozen om INDICA niet 
verder te ontwikkelen, ESTAR is nu de hoofdapplicatie vanuit KWR en is vrij 
verkrijgbaar. Iteratio kan alleen onder licentie van Staatsbosbeheer worden 
gebruikt.  

• KWR is in gesprek met Alterra om ook ESTAR in SynBioSys op te nemen. 
Daarnaast zijn er oriënterende gesprekken geweest om de kaartenmodule 
van Iteratio aan Synbiosys te koppelen, zodat er kaarten gegenereerd kunnen 
worden die meteen in een openbaar systeem staan.  

 

3.2 1ste bijeenkomst 
De eerste bijeenkomst is gehouden op 19 februari 2015. Het verslag hier van zit bij-
gevoegd als Bijlage 2. Tijdens deze bijeenkomst zijn de enquête, stroomdiagrammen 
en resultaten van de berekening van de eerste dataset besproken. De stroomdia-
grammen zijn te vinden in Bijlage 3.  
 
Belangrijkste punten 

• Alle applicaties laten een vergelijkbare trend zien over de periode van 3 jaar, 
maar er is wel sprake van variatie in de uitkomsten tussen de applicaties. Zo 
is er sprake van verschillen in absolute uitkomsten, maar ook in de patronen 
(vlakdekkende gedeelten van het gebied de Bruuk). Bij de laatste zit er meer 
verschil in de pH, de patronen van de GVG lijken meer op elkaar. De terrein-
beheerder van dat gebied heeft op basis van expert judgement de resultaten 
bekeken, Iteratio geeft, op basis hiervan, uitkomsten die het dichtst bij waar-
genomen veldwaarden liggen.  

• Er zijn definitiekwesties: 
o Het is niet duidelijk welke definitie voor GVG gehanteerd moet wor-

den om inzicht te kunnen geven in de lange termijn veranderen van 
deze factor. In de Werkwijze wordt namelijk de voorjaarsmeting van 
1 april per jaar gehanteerd, maar onduidelijk is of dit strookt met hoe 
de GVG over langere perioden word gemeten. Hiervoor wordt name-
lijk 8 of 30 jaar gehanteerd. Daarnaast is het de vraag of GVG sowie-
so een goede waarde is, en of niet de term droogtestress moet wor-
den gehanteerd. Droogtestress hangt samen met de korrelgrootte 
van het sediment en de daaruit resulterende vochtcurven en de reik-
diepte van de wortels, een diepgewortelde plant kan mogelijk ook aan 
vocht komen, ook al is de GVG laag.  
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o Ook wordt er geen eenduidige definitie gehanteerd voor trofie. In de 
Werkwijze worden zogenaamde trofieklassen gehanteerd, waarbij 
waarden worden ingedeeld in klassen zoals ‘voedselarm’ of ‘matig 
voedselrijk’. De waarden die hieronder liggen verschillen echter per 
applicatie. Zo kan een applicatie een waarde geven in P (fosfor), N 
(stikstof) of de C/N ratio (koolstof/nitraat ratio). Wetenschappelijk 
gezien is er nog geen consensus over welke waarde het meeste zegt. 
Daarbij lijkt dit ook afhankelijk te zijn van het type gebied. In trofie-
klassen werken lijkt daarom voorlopig een goede methode, mits in 
acht wordt genomen dat dit een inschatting is.  

 
Bovenstaande punten in acht nemend wordt duidelijk dat het nodig blijft om directe 
metingen te blijven uitvoeren.  
 
Tijdens de werksessie werd naar voren gebracht dat de dataset van de Bruuk ge-
bruikt is bij het opstellen van de indicatiewaarden van Iteratio en dat de analyse 
daarom mogelijk niet objectief was. Daarom werd het wenselijk geacht om een her-
haling van de vergelijking te doen met gegevens die door geen van de modellen ooit 
is gebruikt. Daarvoor zou een database moeten worden verkregen via B-ware, die 
bestaat uit opnamen en daarbij behorende abiotische metingen. 
 

3.3 Theoretische analyse door prof. Cajo ter Braak (Wageningen Universiteit) 
Het volledige rapport van Cajo ter Braak is te vinden in Bijlage 4.  
 
Belangrijkste punten 
Er bestaan grofweg 2 manieren om een model te bouwen. De eerste (M1) is om ve-
getatieopnamen te koppelen aan gemeten veldwaarden en hiermee een trainingsset 
op te bouwen. Vervolgens wordt op basis van de trainingsset met een statistische 
methode de relatie tussen het voorkomen van plantensoorten en de milieufactor be-
paald. De tweede manier (M2) is om middels vakliteratuur en expert kennis planten-
soorten direct een indicatiegetal te geven ten opzichte van een milieufactor (b.v. El-
lenberg-getallen). Beide wegen resulteren in een indicatielijst. 
 
Alle applicaties maken gebruik van indicatielijsten, elk hanteert een eigen lijst. Deze 
lijsten vormen de basis voor de berekening, omdat hier wordt aangegeven welke 
abiotische waarde een plantensoort indiceert. AI en Iteratio werken volgens de eerst-
genoemde manier (M1), de andere volgens de tweede (M2).  
 
Elke applicatie hanteert zijn eigen algoritmen en statistische methoden om bij de 
berekening de opnamen te voorzien van geïndiceerde waarden. De gemaakte tussen-
stappen die van indicatiewaarden tot resultaten leiden, zijn echter niet altijd even 
duidelijk omschreven of inzichtelijk. Er moet eenduidige documentatie zijn ven elke 
applicatie, ten minste één kerndocument per systeem. Daarbij moet de onzekerheid 
van een indicatie meer aandacht krijgen. 
 
Tijdens de bijeenkomst was er discussie over de ‘cirkelredenering’ van Iteratio: af-
hankelijkheid tussen de gebruikte (test) dataset en het modelsysteem – als de data 
uit de set gebruikt zijn om het modelsysteem mee vorm te geven dan zou het model 
ervan afhankelijk zijn. Uit de analyse van Ter Braak blijkt dat er voor alle systemen 
een grote afhankelijkheid is van de trainingsset – of die nu tot stand is gekomen door 
metingen (M1) of op basis van expertkennis (M2). In het geval van Iteratio is er –
aldus Ter Braak- geen sprake van een cirkelredenering.  
 
Verder constateert Ter Braak dat de systemen meer overeenkomsten in methodologie 
hebben dan verschillen.  
 
Volgens Ter Braak is er meer onderzoek nodig naar hoe een systeem met een paar 
vaste en overigens vrije indicatiegetallen (zoals Iteratio) zich gedraagt ten op zichten 
van een systeem met alleen vaste indicatiegetallen wanneer het doel is om verschui-
vingen in abiotiek over de tijd in een bepaald gebied aan te tonen en in kaart te 
brengen.  
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Ter Braak geeft tevens aan dat het een aantrekkelijke en verstandigere optie kan zijn 
om de voorspellingen te combineren volgens ‘model averaging’ ofwel ‘superlearner’.  
 
Een superlearner-model kan worden gebruikt om de uitkomsten van verschillende 
modellen die elk een bepaald algoritme gebruiken (‘weak learners’) te combineren, 
om zo te bepalen welk algoritme uitkomsten genereert die het dichtst bij de waarge-
nomen waarden liggen en dus de beste voorspelling geeft (zie kader blz. 15). Uit een 
nader gesprek met dhr. Ter Braak blijkt dat, zonder nader onderzoek, niet is te zeg-
gen hoeveel beter de voorspellingen worden zodra de systemen via een dergelijke 
constructie worden vergeleken. Dit nader onderzoek vergt een aanvullende investe-
ring. 
 

 

KADER: superlearner-model 

Targeted Learning and Big Data 

At the same time, we have reached a moment in history where technology can help us to 
transcend the limitations of the parametric model and tackle all these hard estimation prob-
lems. Starting in 2006, we developed a general statistical learning approach—targeted max-
imum likelihood learning (or, more generally, targeted minimum loss-based learning)—that 
integrates the state of the art in machine learning and data-adaptive estimation with all the 
incredible advances in causal inference, censored data, efficiency and empirical process the-
ory. This integration is done through what we called “super learning.” 

The initial stage of super-learning creates a library of parametric model-based estimators and 
data adaptive estimators. The latter are automated machine learning algorithms that use the 
data to decide on the confounders that should enter the model, thereby replacing the art 
(and arbitrariness) of making these decisions with objective criteria. If the statistical model 
contains knowledge, such as that the probability of heart attack is bounded by some small 
number, then each of these candidate algorithms will respect that knowledge. There are a 
lot of these algorithms, and the body of machine learning algorithms grows every year—in 
this case, all following different approaches in approximating the true probability distribu-
tion of a heart attack as a function of these confounders. The algorithms go through an iter-
ative updating process that aims to balance bias (due to not including enough variables) 
against variance (by including too many variables). 

So why would one of these machine learning algorithms be better than another one? First, 
you let the super-learning algorithm use the data to decide between all these algorithms. The 
data set is split into many different “training samples” and “validation samples” and the 
algorithms compete on the training samples, while their performance is evaluated on the 
validation samples. The one that performs the best, on average, in predicting heart attack 
based on patient characteristics is the winner. 

Our research showed that for large samples, this super-learner process performs as well as 
the best-weighted combination of all these algorithms. The lesson is that one should not bet 
on one algorithm alone, but that one should use them all to build a diverse, powerful library 
of candidate algorithms—and then to deploy them all competitively on the data. In this 
manner, targeted learning integrates all advances in learning. 

Uit: Why We Need a Statistical Revolution (Mar 26, 2015).  
Door: Mark van der Laan, Ph.D. Professor of Biostatistics and Statistics at UC Berkeley. 
(http://www.stats.org/super-learning-and-the-revolution-in-knowledge/).  
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3.4 2de bijeenkomst 
De resultaten van de analyse voor pH data zijn te vinden in Bijlage 5 (verslag van 
tweede bijeenkomst), Bijlage 6.1. (kalibratiegegevens pH), Bijlage 6.2. (validatiege-
gevens pH) en Bijlage 6.3/4. (klassenindeling GVG en Trofie). 
 
Belangrijkste punten 
De gekozen methode voor de vergelijking van de berekening van de pH (opsplitsen 
van dataset middels een training- en validatieset en de bepaling van de uiteindelijke 
R2 en RMSE) is door alle betrokken gezien als een goede methode. Op deze wijze kan 
worden bepaald in welke mate de verschillende modelberekeningen afwijken van de 
in het veld gemeten waarden. Tevens maakt het een onderlinge vergelijking van de 
modellen mogelijk, om te zien waar welk model sterke en zwakke kanten heeft. De 
gekozen methode en de uitkomsten voor deze dataset zijn door de deelnemers be-
trouwbaar geacht.  
 

Voor pH 

De systemen Iteratio, Ellenberg en ESTAR komen tot de meest nauwkeurige voor-
spellingen (zie tabel 1). AI en Indica komen minder goed uit als gevolg van afwijkin-
gen bij hogere pH-waarden, resp. het ontbreken van voldoende indicatorsoorten in de 
opnamen.  
Deze test laat dus zien dat het gebruik van rekenmodellen om uit de vegetatiesamen-
stelling de zuurgraad te benaderen goed werkt. Tevens laat het ook zien dat er ver-
schillen zijn tussen de onderzochte modellen en hoe goed die benadering is. 
 

 AI  Ellenberg  ESTAR  INDICA Iteratio 

R2 0,49 0,59 0,58 0,31 0,63 

RMSE 0,97 0,88 0,91 1,63 0,83 

RMSE (2) 1,02 0,86 0,86 1,06 0,77 

Tabel 1. Overzicht van de R2, RMSE en RMSE (2) voor de validatieset. De RMSE (2) is 
een permutatieberekening, uitgevoerd door Flip Witte (zie bijlage 5).  
 
Voor trofie en GVG 
De gemaakte histogrammen voor GVG en trofie lijken qua klassenindeling enige 
overeenkomst vertonen. Dit zegt echter niet zoveel, omdat voor de inschatting van 
de klassen geen protocol is gevolgd. Daarnaast zijn er geen validatiegegevens voor 
deze factoren beschikbaar, waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden of de 
werkelijkheid wordt benaderd.  
De uitkomsten van AI zijn vergeleken met de andere applicaties aan de lage kant 
voor wat betreft GVG. Dit lag aan een verkeerde berekening door Turboveg, die indi-
catiewaarden van soorten met een optimum van grondwaterstand boven maaiveld 
niet goed meenam. Voor AI is naderhand nog een herberekening uitgevoerd, deze is 
te vinden in bijlage 6.5.  
 
Verschil tussen applicaties over ‘vaste’ waarden 

In de vragenronde is meerdere malen aangegeven dat de indicatiewaarden van be-
paalde soorten in Iteratio ‘vast’ staan, terwijl andere mogen ‘zweven’. Planten kunnen 
in verschillende gebieden anders reageren. In de gebruikte indicatielijst kan worden 
nagezocht welk gewicht een goede overeenkomst geeft met wat in het veld wordt 
gezien. De lijst kan dan eventueel, in samenspraak met een wetenschappelijk com-
missie, worden aangepast. Hierdoor wordt het een ‘lerend systeem’. Deze aanpassing 
van de indicatielijsten is geen geautomatiseerd proces, maar moet bewust en hand-
matig worden ingesteld. 
Alle applicaties zijn tot een bepaalde mate ‘lerend’, maar bij Iteratio is het aanpassen 
relatief makkelijk en inzichtelijk. Over dit punt verschillen de meningen, tijdens de 
discussies is door sommigen aangegeven is dat het gebruik van niet-vastgezette indi-
catielijsten bezwaarlijk is, omdat de uitkomsten daarmee van keer tot keer kunnen 
verschillen. Dat vereist dat elke analyse goed wordt gedocumenteerd in de tijd en 
tussen gebieden. 
 

3.5 Observaties door BIJ12 gedurende traject 
Het onderdeel abiotiek is binnen de monitoring nog niet geheel uitgewerkt. Het we-
tenschappelijke onderzoek naar abiotiek bestaat al enige decennia, maar heeft in 
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Nederland nog geen consensus bereikt. De indicaties van soorten en allerlei vormen 
van vegetaties (vegetatietypen/habitattypen/beheertypen) is nog niet genoeg uitge-
kristalliseerd. Dat wil zeggen dat er niet één waarde voor bv. pH-H2O per soort of per 
vegetatie is, maar dat het afhangt van welk model of overzicht je neemt. Uit de con-
tacten met de experts van de partijen en B-ware, het bureau dat de dataset heeft 
aangeleverd blijkt dat er nog jaren van onderzoek nodig is om voor alle factoren en 
gebieden tot gevalideerde waarden te kunnen komen op basis van metingen (anders 
dan op basis van expert judgement).  
 
Voordat wij onze inventarisatie uitvoerden zijn er nagenoeg geen gezamenlijke initia-
tieven geweest om de verschillende methoden (algoritmen, statistische bewerking en 
indicatielijsten) onderling te vergelijken. Uit (wetenschappelijke) correspondentie 
blijkt vaker concurrentie dan samenwerking. Deze concurrentie is ook voelbaar ge-
weest gedurende het afgelegde traject. Er is tevens een (wetenschappelijke) drang 
om elkaars systeem te willen begrijpen. 
 
In het afgelegde traject is duidelijk geworden dat de doorontwikkeling richting één 
gezamenlijk systeem buiten de (financierings)mogelijkheden van de provincies ligt. 
Omdat er nog veel wetenschappelijke consensus discussie zijn, is dit ook iets dat 
thuishoort bij wetenschappelijke organisaties en daar verder opgepakt moet worden, 
als een bottom-up proces. 
 
Door dit traject heeft men wel meer inzicht gekregen in elkaars methode en achter-
liggende redenen hiervan. Ook mede dit traject zijn er nieuwe initiatieven opgestart 
Voorbeelden hiervan zijn het door KWR en Alterra aantrekken van een student om de 
afbuigingen aan het einde van de pH-schaal te verklaren en het plaatsen van de ver-
schillende systemen in SynBioSys.  
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4 Discussie 

4.1 Vergelijkend onderzoek 
Het onderzoek is gestart als verkenning, om te beschrijven welke applicaties momen-
teel voorhanden zijn om de abiotiek af te leiden uit vegetatiegegevens. Dit is ver-
breed naar een vergelijkend onderzoek om te zien wat de sterke en zwakke kanten 
zijn van de diverse rekenmodellen, hoe goed de benadering is van de werkelijkheid in 
het veld en tevens of er aanleiding zou zijn om gezamenlijk te werken aan één geza-
menlijke rekentool.  
 
Deze inventarisatie heeft inderdaad inzicht gebracht in hoe de vijf rekentools gebruikt 
kunnen worden om aan de hand van vegetatie-opnamen tot kwantificering van abio-
tische omstandigheden in een gebied te komen. Maar er is nog veel (wetenschappe-
lijke) discussie die gezamenlijke doorontwikkeling niet vanzelfsprekend maakt. Die 
discussie gaat niet alleen over elkaars modellen en de toegepaste statistiek zelf, maar 
ook over meer algemene basiszaken; zoals welke factor voor trofie de meeste infor-
matie geeft.  
 
Voor deze inventarisatie is een dataset gebruikt waarvan de dataverzameling niet 
toegespitst is geweest op deze opdracht. Het was wel de meest geschikte dataset die 
beschikbaar was. Het zou goed zijn om, als provincies aan de slag gaan met abioti-
sche monitoring en rapportage, gegevens van veldmetingen bij vegetatieopnamen te 
verzamelen en met elkaar in verband te brengen. Deze kunnen vervolgens worden 
gebruikt om de indicatielijsten voor de rekentools aan te passen en hierdoor wordt de 
voorspellende kracht van een rekentool groter. 
 
De verschillende rekentools kunnen worden gebruikt voor het berekenen van abioti-
sche parameters, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met een on-
nauwkeurigheidsmarge. Er is wel doorontwikkeling nodig op een aantal vlakken. Deze 
staan hieronder genoemd. 
 

4.2 Resterende werkzaamheden voor doorontwikkeling 
• Eenduidige definitie voor GVG, Trofie en zoutgehalte. Voor trofie valt hier te 

denken aan het specifieker maken wat de provincies willen weten cq beant-
woorden; b.v. verschraling of voedselrijkdom. Voedselrijkdom kan op zeer 
uiteenlopende manieren worden weergegeven, op welke manier doe je dat? 

• Overstromingstolerantie toevoegen 
• Evaluatie Iteratio + verbetervoorstellen 
• Provincies moeten nog bepalen welke mate van onnauwkeurigheid acceptabel 

wordt gevonden. 
• Randvoorwaarden (Programma van Eisen) voor abiotische rekentool provin-

cies opstellen 
• Gegevensverzameling: veldmetingen en vegetatieopnamen linken.  
• Voor veldmetingen van de GVG zijn (extra) grondwaterstandsbuizen beno-

digd. Hiervoor zou een handleiding moeten worden opgesteld, waar duidelijk 
wordt waar deze peilbuizen aan moeten voldoen voor een goed meetnet. 
Daarnaast moeten deze worden gescreend op kwaliteit en voorzien worden 
van een vegetatie-opname. 
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5 Conclusie 

Het berekenen van de abiotische omstandigheden aan hand van vegetatie opnamen 
met behulp van abiotische rekentools in een gebied is binnen zekere grenzen moge-
lijk. De voorspellingen gedaan aan de hand van de dataset leverde een nauwkeurig-
heid op van ca. 70% voor het beste model voor de factor zuurgraad. Het verdient wel 
aanbeveling om de onzekerheid van een indicatie meer aandacht geven.  
 
Iteratio, ESTAR en Ellenberg geven op basis van deze dataset en voor wat betreft de 
pH de meest nauwkeurige resultaten, waarbij Iteratio net iets beter presteert dan de 
andere twee.  
 
Uit de resultaten van GVG en Trofie is geen concrete uitspraak te doen over welke 
applicatie de beste resultaten geeft, vanwege het ontbreken van de validatie-dataset. 
De uitkomsten van de modellen geven echter wel allemaal hetzelfde relatieve beeld.. 
 
Een superlearner maken van de modellen is op dit moment weinig opportuun omdat 
dit een aanvullende investering vergt, en vooraf niet duidelijk is welke verbetering dit 
zou opleveren. Wellicht dat na een aantal jaar van dataverzameling deze optie wel 
kansrijk is.  
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6 Bijlagen 

 
6.1 Bijlage 1: Vragenlijst Enquête 
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